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การใช้สื่อสังคมออนไลนข์องผู้สูงอายุในเขตตลาด ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวคิดปรากฏการณ์วิทยา ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในเขตตลาด ต าบล
สามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ านวน 6 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การจดบันทึกภาคสนาม
และการบันทึกเทป  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อติดต่อสือ่สารกับครอบครวัและเพื่อน ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์ท่ีผู้สูงอายุนิยมใช้
ในการติดต่อสื่อสารคือ ไลน์และเฟสบุ๊ค รองลงมาจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารนั้นคือ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน
การติดตามข่าวโดยจะติดตามข่าวจากเฟสบุ๊ค ด้านปัญหาและอุปสรรคในการใช้สื่อสังคมออนไลน์คือ ขาดความรู้ในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์และสมรรถภาพทางร่างกายของผู้สูงอายุท่ีเสื่อมสภาพลงตามกาลเวลา  
ค าส าคัญ : ผู้สูงอาย,ุ สื่อสังคมออนไลน,์ การติดต่อสื่อสาร 

 

Abstract 
 This research has purpose for 1) Study the social media's using of the senior citizen in the market zone, 
Sam Phran sub-district, Sam Phran district, Nakhon Pathom 2) Study the problems and difficulties in the Social 
media's using of the senior citizen in the market zone of Sam Phran sub-district, Sam Phran district, Nakhon 
Pathom By using the qualitative research following the concept of phenomenology. The main source of 
information came from 6 of senior citizen who live in the market zone of Sam Phran sub-district, Sam Phran 
district, Nakhon Pathom. Gathering the information by using in-depth interview, field note and tape recording.   
The study found that The senior citizen used social media for communication with family and friends. Social 
media that senior citizen mostly prefer to use in communication are Line and Facebook. Next to using of social 
media in communication is the follow up news from Facebook. The problems and difficulties in using social 
media is the lack of knowledge in social media's using and physical fitness of senior citizens that weaken by the 
time. 
Keywords : senior citizen, social media, communication  
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1. บทน า 
 มนุษย์มีการติดต่อสื่อสารมาเป็นเวลานาน เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มโดยใช้ภาษาเป็นสื่อกลางใน
การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน การที่มนุษย์สามารถใช้ภาษาติดต่อสื่อสารกันได้นั้นต้องมีข้อตกลงในค าพูดหรือสัญลักษณ์ว่าหมายถึงสิ่งใด 
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เพื่อให้ผู้รับเข้าใจในความหมาย เครื่องมือและวิธีการที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันน้ันมีมาตัง้แต่ในอดีต จนกระทั่งในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารได้
พัฒนามาเรื่อยๆ จนเกิดเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร (อภิษฎา กาลจักร, 2559) 
 เทคโนโลยี หมายถึง การน าเอาวิทยาศาสตร์และศิลปะมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม เทคโนโลยีจากอดีตถึง
ปัจจุบันมีด้วยกันถึง สามยุค ยุคแรกเป็นยุคที่เทคโนโลยีเริ่มตน้ด้วยการวาดภาพ ขีดเขียนลงบนกระดาษ ท าให้การติดต่อสื่อสารสามารถ
ส่งไปถึงผู้อื่นได้ ยุคที่สองในยุคนี้เทคโนโลยีเริ่มมีการพัฒนามากขึ้นมีการคิดค้นและประดิษฐ์เทคโนโลยีต่างๆ ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น และ
ยุคดิจิตอลเป็นยุคที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นระบบอินเทอรเ์น็ต ในปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตเป็นระบบที่นิยมกันอย่างมากและเป็น
ระบบท่ีสามารถศึกษาค้นหาข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็ว (ธเณศน์ สุพงศ์, 2559) 
 เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมท าให้มนุษย์ต้องการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น เว็บไซต์ในอดีตนั้นมีการแสดงเนื้อหาเพียงอย่างเดียว 
จึงท าให้ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ จากอดีตถึงปัจจุบันการติดต่อสื่อสารมีการพัฒนามาเรื่อยๆเนื่องจากเทคโนโลยีมีความ
ทันสมัยมากขึ้น ท าให้เกิด “Social Media” สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารที่สามารถโต้ตอบได้หลาย
ทิศทางโดยผ่านอินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์สามารถท าให้ผู้คนที่อยู่ไกลกันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เป็น
การติดต่อสื่อสารที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและใช้งานได้ง่าย สื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้คน
นิยมใช้กันมาก ได้แก่ ไลน์ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ เป็นต้น (Daniel Nations, 2017) 
 การสื่อสารแบบไร้พรมแดน อินเทอร์เน็ตได้มีบทบาทและความส าคัญมากในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ท าให้สังคมในปัจจุบัน
กลายเป็นสังคมที่ไร้พรมแดนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลกเพียงแค่ปลายนิ้ว เพราะอินเทอร์เน็ตช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสาร ท าให้การติดต่อสื่อสารมีความสะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลา นอกจากนี้อินเทอร์เน็ตยังสามารถช่วยในการค้นหา
ข้อมูลต่างๆได้ตลอดเวลา ท าให้การเรียนรู้ไม่ได้จ ากัดอยู่ในเฉพาะห้องเรียน จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยปกติผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตจะมีเพียงแค่กลุ่มคนท างานและกลุ่มวัยรุ่นเท่านั้น แต่ในปัจจุบันกลุ่มผู้สูงอายุนั้นเริ่มให้ความสนใจในการใช้อินเทอร์เน็ต
มากขึ้น เทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารคืออินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้คนได้ทั่วโลกและในอนาคตจะขยาย
ขอบเขตขึ้นเรื่อยๆ (สุภาวรรณ ศรีวิชัย, 2556) 

ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคดิจิตอลแล้ว เป็นยุคที่เทคโนโลยีในด้านต่างๆมีความทันสมัยมากขึ้นคอยอ านวยความสะดวก
ให้การด าเนินชีวิตนั้นง่าย รวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งข้ึน โดยเฉพาะด้านการแพทย์ที่ท าให้ประชากรมีสุขภาพอนามัยที่ดีและการรักษา
ที่ดีจึงท าให้ประชากรมีอายุยืนขึ้นและการตายของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง จ านวนและสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ในจังหวัดนครปฐมประชากรผู้สูงอายุมีจ านวน 135,200 คน จากประชากรทั้งหมด 891,558 คน (2560) ซึ่งเกินเกณฑ์ร้อยละ 
10 ซึ่งถือได้ว่าจังหวัดนครปฐมได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว (ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม, 2560) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นเนื่องจากในพื้นที่ที่จะศึกษามีผู้สูงอายุที่นิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นจ านวนมาก ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยคาดว่าการวิจัยครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท าให้ผู้สูงอายุสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 2.2 เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 
3. ค าถามการวิจัย 
 3.1 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นอย่างไร 
 3.2 ปัญหาและอุปสรรคการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
คืออะไร 
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4. ขอบเขตของการวิจัย 
 4.1 ขอบเขตด้านประชากร  โดยศึกษาข้อมูลจากผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิงในเขตตลาด 
ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ านวน 6 คน 
 4.2 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี  ผู้สูงอายุในเขตตลาด ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
 4.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา  ศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 
 4.4 ขอบเขตด้านเวลา  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาและเก็บข้อมลูตั้งแต่เดือนเมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1 ท าให้ทราบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผูสู้งอายุในเขตตลาด ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม                
 5.2 ท าให้ทราบปัญหาและอุปสรรคการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเห็นถึงความส าคัญของสื่อสังคมออนไลน์ในกลุ่มผู้สูงอายุและท าให้ผู้สูงอายุสามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
6. ทบทวนวรรณกรรม 
6.1 แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอาย ุ
 องค์การสหประชาชาติได้ให้นิยามว่า “ผู้สูงอาย”ุ คือ ประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปโดยนับตั้งแต่อายุเกิด ผู้สูงอายุเป็น
วัยที่มีความแตกต่างจากวัยอื่นเป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่นั้นไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ ในปัจจุบันจ านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึน้อย่างมาก ท าให้มีการจัดกิจกรรมและการรณรงค์ต่างๆ เพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุให้เท่าเทียมกับการดูแลกลุ่มอายุอื่น  (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์, 2557) 
6.2 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 เครือข่ายสังคมออนไลน์เติบโตมาจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เป็นเว็บไซต์ ซึ่งในปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์
ได้มีการพัฒนามาถึงเว็บไซต์เชิงสังคม จุดเด่นของเว็บไซต์เชิงสังคมคือ ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตได้เอง โดยไม่จ าเป็นต้อง
เป็นทีมงานหรือผู้ดูแลเว็บไซต์ ซึ่งเรียกว่า User Generate Content ข้อดีของการที่ผู้ใช้สามารถเข้ามาสร้างเนื้อหาได้เอง ท าให้เนื้อหา
ที่เข้ามาในเครือข่ายสังคมออนไลน์มีจ านวนมากและมีความหลากหลายทางด้านความคิด เนื่องจากเครือข่ายสังคมออนไลน์รวบรวม
ผู้คนจากทั่วโลกมาอยู่รวมกัน จากเดิมเนื้อหาที่หามาลงจะมีเพียงกลุ่มเดียวเพราะมีผู้ดูแลน้อย แต่ในปัจจุบันผู้ใช้ทุกคนสามารถหา
เนื้อหาและเอามาลงได้เองถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดซึ่งกันและกัน  
ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการเข้าใช้งานได้ 7 ประเภท 
 6.2.1 สร้างและประกาศตัวตน (Identity Network) ใช้ส าหรับให้ผู้เข้าใช้งานได้มีพื้นที่ส่วนตัวในการสร้างตัวตน ผู้ใช้สามารถ
สร้างเรื่องราวและเผยแพร่ให้ผู้คนรับรู้เรื่องราวของตนได้ อาจเผยแพร่เป็นรูปภาพ วีดีโอ หรือข้อความโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต  
 6.2.2. สร้างและประกาศผลงาน (Creative Network) ส าหรับผู้ใช้ที่ต้องการน าเสนอหรือแสดงผลงานของตนเองให้ผู้อื่นได้เห็น 
สามารถแสดงผลงานได้จากทั่วทุกมุมโลกและผูค้นท่ัวโลกสามารถรบัชมผลงานได้ เป็นเว็บไซต์ที่เป็นเสมอืนแกลเลอรี่ที่สามารถใช้จัดโชว์ 
รูปภาพ วีดีโอและเพลง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ใช้โดยใช้วิธีเดียวกันแบบเว็บฝากภาพ แต่เว็บน้ีเน้นเฉพาะไฟล์ที่เป็นมัลติมีเดีย 
 6.2.3 ความชอบในสิ่งเดียวกัน (Passion Network) เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ท าหน้าที่เก็บในสิ่งที่ชอบไว้บนเครือข่าย 
เหมือนที่คั่นหนังสือ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเก็บหน้าเว็บไซต์ที่ชอบไว้ได้ สามารถน าหน้าเว็บไซต์ที่เก็บมาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่สนใจหรือมี
ความชอบในเรื่องเดียวกันได้และสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการค้นหาข้อมูลได้ 
 6.2.4 เวทีท างานร่วมกัน (Collaboration Network) เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีน าความคิดและความรู้ มาต่อยอดจากผู้ใช้
ที่เป็นผู้มีความรู้ เพื่อให้ความรู้และข้อมูลที่ได้มีการพัฒนา ท าให้ผู้ใช้มีความภูมิใจที่ความรู้ของตนสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
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ผู้อื่นได้ เพื่อรวบรวมข้อมูลความรู้ในเรื่องต่างๆ โดยส่วนใหญ่มักต้องใช้นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญในการรวบรวมข้อมูล แต่ในเว็บไซต์นี้
ผู้ใช้สามารถท างานร่วมกันได้ในลักษณะเวทีท างาน 
6.2.5 ประสบการณ์เสมือนจริง (Virtual Reality) เป็นเว็บไซต์ที่นิยมมากเพราะเป็นแหล่งรวบรวมเกมออนไลนไ์ว้มากมาย ผู้ใช้สามารถ
เล่นเกมได้บนเครือข่ายอินเทอร์เนต็ ลักษณะของเกมที่เล่นเป็นแบบสามมติิท าให้ภาพในเกมนั้นเสมือนโลกแห่งความเป็นจริง สวยงาม 
ดึงดูดความสนใจจากผู้เล่นไดด้ีและผู้เล่นสามารถติดต่อกับผู้เล่นคนอื่นได้ ท าให้ผู้เล่นรูส้ึกสนุกสนานและเพลิดเพลิน 
6.2.6 เครือข่ายเพื่อการประกอบอาชีพ (Professional Network) เป็นการเผยแพร่ประวัตผิลงานของตนเองผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์และสร้างเครือข่ายเข้ากับผู้อื่น นอกจากนี้บริษัทที่สนใจสามารถเข้ามาหาไดจ้ากประวัติของผู้ใช้   
6.2.7 เครือข่ายที่เช่ือมต่อกันระหว่างผู้ใช้ (Peer to Peer: P2P) เปน็เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีเชื่อมตอ่กันระหว่างผู้ใช้ด้วยกันเอง
โดยตรง สามารถแบ่งปันข้อมูลต่างๆและตดิต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วโดยข้อมลูที่ส่งมาจะส่งตรงถึงผู้ใช้ทันที (พุทธวรรณ แก้วเกต,ุ 
2556) 
6.3 แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุในยคุดิจิตอล 
 โลกก าลังก้าวเข้าสูส่ังคมผูสู้งอายุพร้อมกับการพัฒนาดา้นเทคโนโลยีในอนาคตทุกอย่างจะเป็น Internet of Things  คือ ทุกสิ่ง
ทุกอย่างต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและรวดเร็ว ปัจจุบันผูสู้งอายุได้ให้ความสนใจในการใช้
อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น โดยมีการสอนวิธีการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้แกผู่้สูงอายุ เช่น วิธีใช้ Facebook  วิธีใช้ E-mail เป็น
ต้น แต่ในด้านการจัดอบรมส าหรบัผู้สูงอายุนั้นยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุ นอกจากน้ีความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจยัง
ส่งผลต่อผูสู้งอายุ ผู้สูงอายุในเมืองจะมีความรู้และรายไดม้ากกว่าผูส้งูอายุในชนบท ท าให้สามารถซื้อสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ได้ แต่
ผู้สูงอายุในชนบทนั้นไมม่ีความรู้และไม่มรีายได้พอท่ีจะซื้อได้ ดังนั้นการที่ผู้สูงอายจุะเข้าถึงเทคโนโลยไีด้นั้นจะเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น (ส านักงานโครงการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต, 2557) 
6.4 แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุกับเทคโนโลย ี
 จากรายงานสถานการณ์ผูสู้งอายุไทยจากมูลนิธสิถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายไุทยระบุว่าภายในปี พ.ศ. 2561 จ านวน
ประชากรผู้สูงอายุจะมีมากกว่าประชากรเด็กเป็นครั้งแรกในประเทศ อาจกล่าวได้ว่าจ านวนอัตราส่วนของผู้สูงอายุจะเข้าใกล้สดัส่วน 1 
ใน 5 ของประชากรทั้งหมด เมื่อประเทศเข้าสูส่ังคมผูสู้งอายุจะท าใหเ้กิดการพัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกมากมายเพื่อ
ตอบสนองกับความต้องการทีเ่ปลีย่นไป เทคโนโลยีและการสื่อสารตา่งๆจ าเป็นต่อสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อตอบสนองการใช้งานใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มผู้สูงอายจุะอยู่ตามล าพังมากขึ้นในอนาคต ดังน้ันเทคโนโลยตี้องช่วยสนับสนุนการด าเนิน
ชีวิตของผู้สูงอายุท าให้ผู้สูงอายสุามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีประสิทธิภาพในการดูแลและประเมินผลดา้นสุขภาพมากข้ึนเพื่อสนองต่อ
ความต้องของผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ (อรรถพล สาธิตคณติกุล, 2558)  
7. ระเบียบวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology 
Study) เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ชีวิตที่บุคคลนั้นไดม้ีประสบการณ์ตรง (ชาย โพธิสติา, 2554) ผู้วิจยัใช้การเลือกให้ข้อมูลแบบ
เจาะจง เลือกผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผูสู้งอายุในเขตตลาด ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ านวน 6 คน โดยผู้วิจยัใช้วิธี
เก็บข้อมูลจากภาคสนามโดยตรงเป็นหลัก ศึกษาเฉพาะพื้นท่ีเป็นหลกั นอกจากน้ียังศึกษาจากข้อมูลทางวิชาการ สอบถามผู้ที่เกีย่วข้อง 
เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ใหไ้ดม้ากที่สุด โดยมรีายละเอียดการด าเนินการดังนี้ 
7.1 ประชากรผู้ให้ข้อมลูหลัก การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผูสู้งอายุ ผู้ให้ข้อมูลหลักคือผู้สูงอายุในเขตตลาด ต าบล
สามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ทั้งหมด 6 คน   
7.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 7.2.1 สมดุจดบันทึก ผู้วิจยัจดบันทึกขณะสมัภาษณ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
 7.2.2 เครื่องบันทึกเสียง เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีผู้วิจยัใช้ในการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมลูในการท าวิจัย เพื่อให้ข้อมูลมี
ความสมบรณู์มากยิ่งข้ึน 
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7.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 7.3.1 ติดต่อกับผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีได้ก าหนดไว้ว่าจะขอสมัภาษณ ์
 7.3.2 ด าเนินการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการสมัภาษณ์แบบ
ไม่เป็นทางการ (Informal Interview) เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลหลักได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูว้ิจัยและพยายามให้เนื้อหา
ครอบคลมุในเรื่องที่จะศึกษามากท่ีสุด ซึ่งผู้วิจัยได้ขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลหลักใช้เครื่องบันทึกเสียงในการบันทึกเสยีงแบบต่อเนื่องไปจน
จบการสนทนา 
 7.3.3 รวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์ตามประเด็นท่ีก าหนดไว้ในการศึกษา 
 7.3.4 รวบรวมข้อมลูที่ได้ทั้งหมดจ าแนกตามประเด็นที่ก าหนด 
 7.3.5 น าข้อมูลไปวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
7.4 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นการพิสูจน์ข้อมลูที่ผู้วิจยัไดม้านัน้มีความถูกต้องหรือไม่ 
โดยผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลไปพร้อมกับการตรวจสอบข้อมลู แลว้น าผลข้อมลูที่ได้มาหาความสอดคล้องด้วยวิธีการตรวจสอบ
แหล่งข้อมูล ถ้าพบทุกแหล่งข้อมลูได้แสดงว่าข้อมูลทีผู่้วิจัยได้มามีความถูกต้อง 
7.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยจะน าข้อมูลทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์มาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ใน
ลักษณะเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) ซึ่งเป็นการน าข้อมูลทีไ่ด้จากการสมัภาษณม์าแยกเป็นประเด็นและ
ตีความหมายของข้อมูล 
 
8. ผลการวิจัย 
 จากการสมัภาษณ์และวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของงานวิจัยเรื่อง “การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผูสู้งอายุใน
เขตตลาด ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม” ผู้วิจยัได้แบ่งการน าเสนอเป็น 2 ส่วนดงันี้ 
8.1 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผูสู้งอายุ  
 ในปัจจุบันไม่ใช่แค่กลุม่วัยรุ่นและกลุ่มคนท างานเท่านั้นที่สามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้ แต่ในปัจจุบันผู้สูงอายุเริ่มให้ความ
สนใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์มากข้ึนเรื่อยๆ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุมี 3 ประเด็นดังนี้ 
 8.1.1 การตดิต่อสื่อสารกับคนในครอบครัว จากการรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัยพบว่าผู้สูงอายุในเขตตลาด ต าบลสามพราน 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเอาไว้ติดต่อสื่อสารกับคนในครอบครวั  โดยผูสู้งอายุส่วนมากในเขต
ตลาดไมไ่ด้อาศยัอยู่กับลูกหลาน จงึท าให้สื่อสังคมออนไลนเ์ป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เป็นสื่อกลางในการกระชับความสัมพันธ์
ภายในครอบครัว ถึงแม้จะอยู่ไกลกันแต่ก็สามารถตดิต่อสื่อสารกันได้ง่ายท าให้ผู้สูงอายไุมรู่้สึกเหงาและมีความสุขในการตดิต่อสื่อสาร
กับคนในครอบครัวและท าให้ผูสู้งอายุรู้สึกว่าระยะทางไมไ่ด้เป็นอุปสรรคในการตดิต่อสื่อสารกับครอบครัว สื่อสังคมออนไลน์ท่ีผู้สูงอายุ
นิยมใช้ในการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวคือ เฟสบุ๊คและไลน์  ในการใช้เฟสบุ๊คติดต่อสื่อสารกับคนในครอบครัวนั้นผูสู้งอายุจะใช้การส่ง
ข้อความและสติ๊กเกอร์ โดยจะนิยมส่งสติ๊กเกอร์มากกว่าการส่งข้อความ เพราะการส่งสติ๊กเกอร์นั้นง่ายและรวดเร็วกว่าการส่งข้อความ
ผู้สูงอายสุามารถเรียนรู้และจดจ าการส่งสติ๊กเกอรไ์ด้ ส่วนการใช้ไลน์เพื่อติดต่อสื่อสารกับคนในครอบครัวนั้น ผู้สูงอายุจะใช้ไลน์ในการ
ส่งรูป คลิปวดีีโอข่าวเหตุการณ์ต่างๆและการโทรฟรเีพื่อติดต่อสื่อสาร โดยการส่งรูปภาพทักทาย สวสัดีตอนเช้า คาถาเรียกทรัพยต์่างๆ 
บทสวดมนต์และรูปภาพค าอวยพร เป็นสิ่งท่ีนิยมมากในกลุ่มผู้สูงอายุเนื่องจากผู้สูงอายุอยากให้คนในครอบครัวที่ได้รับมีความสุขและ
โชคดี ด้านการส่งคลิปวดีีโอข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ ผู้สูงอายตุ้องการให้ผู้รบัระมัดระวังและป้องกันตวัเองจากเหตุการณ์ตา่งๆ ส่วนการ
โทรฟรีเป็นการตดิต่อสื่อสารทีไ่ม่คอ่ยได้รบัความนิยมมากนักเนื่องจากมีความยุ่งยากและซับซ้อน มลีักษณะคล้ายกับการโทรแบบ
ธรรมดาท าให้ผูสู้งอายุรูส้ึกว่าใช้การโทรแบบธรรมดาดีกว่าการโทรฟรีทางไลน์ เพราะว่าการโทรแบบธรรมดาเป็นการติดต่อสื่อสารที่
ผู้สูงอายุนั้นรู้วิธีใช้อยู่แล้ว  
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 8.1.2 การติดต่อสื่อสารกับเพื่อน นอกจากจะใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารกับคนในครอบครัวแล้ว ผู้สูงอายุยังใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนเนื่องจากผู้สูงอายุส่วนมากไม่ได้รับความสนใจจากคนในครอบครัว ท าให้ผู้สูงอายุหันมาให้
ความสนใจกันเองเพื่อบรรเทาความเหงาโดยสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้สูงอายุนิยมใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนคือ เฟสบุ๊คและไลน์ 
เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร การติดต่อสื่อสารกับเพื่อนโดยใช้เฟสบุ๊คนั้น ผู้สูงอายุจะท าการเพิ่มเพื่อนในเฟสบุ๊ค
โดยการกดปุ่มเพิ่มเพื่อน การใช้เฟสบุ๊คนั้นผู้สูงอายุสามารถส่งข้อความและสติ๊กเกอร์โต้ตอบกับเพื่อนได้ เพื่อพูดคุย ถามไถ่สารทุกข์สุข
ดิบและความเป็นอยู่กับเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานได้ ส่วนในการใช้ไลน์เพื่อติดต่อสื่อสารกับเพื่อน ผู้สูงอายุนิยมส่งรูปภาพภาพทักทาย  
สวัสดีตอนเช้า และคลิปวีดีโอตลกต่างๆ เพื่อให้ผู้รับนั้นเกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลินเวลาดูคลิปวีดีโอ  เนื่องจากผู้สูงอายุไม่รู้
วิธีการโหลดรูปภาพและคลิปวีดีโอจากเว็บไซต์ รูปภาพและคลิปวีดีโอที่ส่งให้นั้นจะรับมาจากผู้อื่นและส่งต่อให้กับเพื่อนอีกที 
 8.1.3 การรับข้อมูลข่าวสาร จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุในเขตตลาด ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
นอกจากจะมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารแล้วผู้สูงอายุยังใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการรับข้อมูลข่าวสาร โดยสื่อสังคม
ออนไลน์ที่ผู้สูงอายุนิยมใช้ในการรับข้อมูลข่าวสารคือ เฟสบุ๊ค เนื่องจากเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายสามารถแชร์
ข่าวสารที่น่าสนใจให้กับผู้อื่นได้และสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว เฟสบุ๊คยังเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้สูงอายุสามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นของตนเองให้ผู้อื่นเห็นได้ โดยการพิมพ์ความคิดเห็นลงในช่องแสดงความคิดเห็น มีการกดถูกใจ
ความคิดเห็นของผู้อื่นที่ชอบหรือเห็นด้วย นอกจากนี้ยังสามารถแสดงความคิดเห็นโต้ตอบกันได้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน การส่งข่าวในเฟสบุ๊คของผู้สูงอายุนั้นเริ่มด้วยการหาข่าวท่ีผู้สูงอายุสนใจหรือข่าวท่ีจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่น จากนั้นก็จะแท็ก
ช่ือของครอบครัวหรือเพื่อนท่ีผู้สูงอายุนั้นอยากให้ได้อ่านข่าว การแท็กช่ือน้ันผู้สูงอายุสามารถท าได้ง่ายโดยการพิมพ์ช่ือเฟสบุ๊คของคนที่
ต้องการแท็กและกดโพสต์ ส่วนในด้านการรับข้อมูลข่าวสารของผู้สงูอายุ ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุได้รับมาจากครอบครัวหรือเพื่อนท่ีแท็กมาใน
เฟสบุ๊ค ซึ่งเฟสบุ๊คเป็นสื่อสังคมออนไลน์ท่ีสะดวกและรวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสารจากผู้อื่น 
8.2 ปัญหาและอุปสรรคในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ  
 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบนัก าลังไดร้ับความนยิมอย่างมาก เนื่องจากเทคโนโลยีมีความกา้วหนา้และทันสมัยมากข้ึนท า
ให้การติดต่อสื่อสารนั้นดีขึ้น แต่ในบางครั้งก็เกิดปัญหาและอุปสรรคในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุดังน้ี 
 8.2.1 ด้านความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถติดต่อสื่อสารกับครอบครัว
และเพื่อนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วข้ึนท าให้ผู้สูงอายุมีความสุขในการติดต่อสื่อสาร ผู้สูงอายุส่วนมากนั้นสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์
ได้ โดยเรียนรู้วิธีการใช้มาจากลูกหลาน ถึงแม้ผู้สูงอายุสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้แต่ยังขาดความรู้ในการใช้สื่ อสังคมออนไลน์ ซึ่ง
การไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์อาจท าให้ผู้สูงอายุโดนหลอกจากมิจฉาชีพได้ง่าย ปัจจุบันมีสื่อต่างๆมากมายในสื่อสังคม
ออนไลน์ท่ีล่อลวงผู้สูงอายุโดยที่ผู้สูงอายุไม่รู้ว่ามันเป็นสื่อที่หลอกลวง ท าให้ผู้สูงอายุโดนหลอกและกลายเป็นบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อของ
พวกมิจฉาชีพได้ง่าย 
 8.2.2 ด้านสมรรถภาพทางร่างกายของผู้สูงอายุ เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุร่างกายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆกับผู้สูงอายุ  เช่น ตา
พร่ามัว มองเห็นไม่ชัด ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลงและความจ าไม่ดี เป็นต้น ดังนั้นเวลาที่ผู้สูงอายุต้องการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ต้องมีการใช้สายตาในการเพ่งมองตัวอักษรในโทรศัพท์ อาจท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกปวดตาได้เนื่องจากตัวอักษรในโทรศัพท์น้ันเล็กเกินไปและ
เมื่อสายตาไม่ดีท าให้การพิมพ์ข้อความในแต่ละค าให้เป็นประโยคนั้นต้องใช้ระยะเวลานาน อีกทั้งเมื่อพิมพ์แล้วตัวอักษรก็ถูกๆผิดๆ 
นอกจากน้ียังมีอาการปวดข้อ ปวดนิ้ว เวลาที่ผู้สูงอายุเล่นสื่อสังคมออนไลน์ในโทรศัพท์เป็นเวลานาน 
 
9. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวคิดปรากฏการณ์วิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ ปัญหาและอุปสรรคการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การจดบันทึกภาคสนามและการบันทึกเทป ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ผู้สูงอายุในเขตตลาด 
ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ านวน 6 คน ใช้แนวทางการสัมภาษณ์ที่สร้างจากการทบทวนวรรณกรรม
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ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ 1) แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 2) แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 3) แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุในยุค
ดิจิตอล 4) แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุกับเทคโนโลยีและใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล 
 ผลการศึกษาพบว่า ด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเอาไว้ติดต่อสื่อสารกับ
คนครอบครัวและเพื่อนท าให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกเหงาและมีความสุขในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ (Anita Kamiel, 
2016) ที่กล่าวว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นการบ าบัดจิตใจของผู้สูงอายุท าให้สภาพจิตใจของผู้สูงอายุนั้นดียิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้สูงอายุมี
ความสุขและไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้สูงอายุนิยมใช้ในการติดต่อสื่อสารคือ ไลน์และเฟสบุ๊ค รองลงมาจากการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารนั้นคือ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการรับข้อมูลข่าวสารโดยจะติดตามข่าวจากเฟสบุ๊ค ซึ่งสอดคล้อง
กับการใช้เทคโนโลยีเพื่อติดต่อสื่อสาร (นิด้าโพลและศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (นิด้า) , 2560) กล่าวว่า 
ในด้านการใช้เทคโนโลยีในเพื่อติดต่อสื่อสารกับครอบครัวและเพื่อนฝูงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ  พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้ 
ไลน์ ในการติดต่อกับครอบครัวและเพื่อน รองลงมาคือ เฟสบุ๊ค 
 ด้านปัญหาและอุปสรรคการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุส่วนใหญ่คือ ความรู้เกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ ผู้สูงอายุสามารถใช้
สื่อสังคมออนไลน์ได้แต่ยังขาดความรู้ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งการไม่มีความรู้เกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ อาจจะท าให้ผู้สูงอายุโดน
หลอกจากพวกมิจฉาชีพได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ (สุภาพิต โสพลวิวัฒน์กุล, 2558) ที่พบว่า ผู้สูงอายุเป็นช่องทางการ
เผยแพร่ข่าวลือที่ดีที่สุด เมื่อผู้สูงอายุคิดว่าข่าวนี้น่าสนใจผู้สูงอายุจะส่งต่อไปให้ผู้อื่นโดยคิดว่าข่าวนี้น่าจะเป็นความรู้หรื อช่วยเตือนให้
ผู้อื่นระวังได้ การเผยแพร่ข่าวลือถือว่าเป็นความหวังดี แต่ถ้าหากมันไม่ใช่เรื่องจริง เมื่อข่าวถูกเผยแพร่ออกไปแล้ว มันสามารถสร้า ง
ความเข้าใจผิดและความวุ่นวายให้กับคนที่ได้รับข่าวสารผิดๆได้เช่นกัน การใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถท าได้อย่าง
รวดเร็วใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีก็สามารถส่งข่าวไปถึงผู้คนได้ทั่วโลก นอกจากน้ียังมีด้านสมรรถภาพทางร่างกายของผู้สูงอายุ เมื่อเข้าสู่วัย
สูงอายุท าให้สมรรถภาพทางร่างกายของผู้สูงอายุเสื่อมสภาพลงตามกาลเวลา เช่น ตาพร่ามัว  มองเห็นไม่ชัด ความจ าสั้น ความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อลดลงท าให้การใช้สื่อสังคมออนไลน์นั้นช้าและเป็นอุปสรรคในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ 
 
10. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
 เนื่องจากผู้สูงอายุเมื่อเกษียณอายุจากการท างานจะมเีวลาว่างมากข้ึนจนท าให้เกิดความเหงา จึงต้องการการพูดคุย การดูแลเอา
ใจใส่และการติดต่อสื่อสารกับคนในครอบครัวมากกว่ากลุ่มอื่น ท าให้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับคนใน
ครอบครัวและเพื่อน แต่ในปัจจุบันผู้สูงอายุยังขาดความรู้ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้นควรมีการอบรมหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ท่ีถูกต้องให้กับผู้สูงอายุ เพื่อท่ีผู้สูงอายุจะได้ไม่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ไปในทางที่ผิด ในปัจจุบันมีการจัดตั้งโรงเรียนชมรม
และกลุ่มต่างๆส าหรับผู้สูงอายุท่ีสนใจที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์ แต่นั้นไม่ใช่ทั้งหมดผู้สูงอายุควรได้รับค าแนะน าจากคนในครอบครัวด้วย 
เพื่อท าให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดียิ่งข้ึนและท าให้ผู้สูงอายุสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
10.1 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครั้งต่อไป 
10.1.1 ควรมีการวิจัยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผูสู้งอายุในพ้ืนท่ีอื่นที่เป็นพ้ืนท่ีใหญ่ เช่น กรุงเทพ เชียงใหม่ เป็นต้น เพื่อที่จะได้ทราบ
ข้อมูลมากยิ่งข้ึน 
10.1.2 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ว่าผู้สูงอายุมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน ์
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	การลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยโครงการเรียนปรับพื้นฐาน (252-258)
	ความพึงพอใจและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก (259-275)
	การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (276-286)
	การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การตรวจสอบปั้นจั่นหอสูง (287-292)
	การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสื่อประสมเรื่องสายอากาศไมโครสตริป (293-302)
	ศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (303-311)
	การศึกษาความต้องการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (312-320)
	ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่าน ในทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (321-328)
	ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพครูกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (329-340)
	แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านนมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (341-349)
	ภาวะน้ำหนักเกินกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (350-360)
	ความพึงพอใจในการใช้บริการรถสองแถวเพื่อขึ้นไปท่องเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว (361-379)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจแมลงทอด กรณีศึกษา แมลงทอดตราไฮโซ (380-385)
	การพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ (386-401)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิรูปการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (402-414)
	เหตุผลและความต้องการในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (415-423)
	แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของนักเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (424-431)
	ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (432-441)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (442-453)
	สื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต (454-464)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา (465-476)
	การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (477-489)
	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (490-498)
	สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ร้านโฉมงามสปา (499-508)
	การพัฒนาเว็บไซต์กายสิทธิ์ (509-517)
	การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำสมุนไพรมาใช้ตามแนวปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี (518-524)
	การศึกษาศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวเสม็ดนางชี ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (525-538)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม (539-545)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (546-555)
	รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้สำหรับเยาวชน อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (556-565)
	การศึกษาความต้องการใช้งานบริการห้องสมุดนอกเวลา กรณีศึกษาห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (566-571)
	การศึกษาปัจจัยพหุระดับสมรรถนะ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 15 ในจังหวัดชายแดนใต้ (572-582)
	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (583-591)
	ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (592-602)
	อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน โดยมีกลวิธีในการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรสื่อ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (603-619)
	ความสำเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อ ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (620-631)
	ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้คุณค่าของงาน และความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน ของบุคลากรสายวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร (632-642)
	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานสายวิจัยและพัฒนา (643-652)
	ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (653-661)
	ผลของการพัฒนาเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบเจรจาต่อรอง (662-671)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวที่ชายหาดบางเสร่ในจังหวัดชลบุรี (672-682)
	ท้องถิ่นไทย 4.0 กับ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (683-691)
	การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของสุนัขในการเลือกใช้บริการที่พักที่สามารถนำสุนัขเข้าพัก (692-704)
	การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปูองกันการเกิดโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเทคนิคอินโฟกราฟิกแบบ 2 มิติ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี (705-712)
	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา สต423 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (713-719)
	ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (720-732)
	ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันตก เพื่อพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ในประชาคมอาเซียน (733-743)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (744-753)
	ทรัมเป็ต การแสดงดนตรี การฝึกซ้อม (754-762)
	ศึกษาวิถีภูมิปัญญาการจักสานเตยปาหนันบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง (763-775)
	ศึกษาความเป็นมา อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีข้าวลาซังบ้านพรุจูด ตาบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (776-785)
	รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ โรงเรียนบ้านแม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (786-797)
	ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา (798-807)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรหมู่ที่ 7 บ้านท่าช้าง ตาบลทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย (808-824)
	ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (825-837)
	การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (838-853)
	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (854-866)
	ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (867-884)
	พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของพนักงามหาวิทยาลัย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (885-893)
	การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (894-908)
	ศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหารเช้าและความรู้ความเข้าใจตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนสาโรง จ.สุโขทัย (909-921)
	ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน (922-935)
	การป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซกม่วง ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (936-948)
	ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (949-957)
	ศึกษาวิธีการป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ 3 (958-970)
	การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (972-983)
	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (984-998)
	การศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการฟื้นพลังของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (999-1013)
	การพัฒนาแบบทดสอบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม SOLO Taxonomy ของบิกส์และคอลลิส (1014-1024)
	การพัฒนาระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (1025-1035)
	การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษา ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (1036-1042)
	แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมแบบบูติคโฮเต็ลในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1043-1052)
	การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (1053-1062)
	การส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านกลยุทธ์ CSR ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (1063-1072)
	การออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เรื่อง พุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก (1073-1081)
	ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1082-1090)
	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (1091-1098)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1099-1107)
	แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของผู้สูงอายุ เพื่อให้วัยรุ่นตระหนักรู้ (1108-1115)
	การใช้สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1116-1122)
	การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี 19 ไร่ หัวหิน (1123-1129)
	แนวทางการสืบทอดการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนจากผู้สูงอายุในชุมชนกุฎีจีน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1130-1140)
	แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ใช้สถานที่ออกกำลังกายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร กรณีศึกษาศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (1141-1150)
	รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร (1151-1157)
	การศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ (1158-1169)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1170-1179)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1180-1190)
	ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและการเลือกใช้บริการ ศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้สูงอายุ (1191-1199)
	สภาพปัญหา และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟน ในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1200-1210)
	การให้ความหมายที่มาของความหมายและการวางแผนการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุของพนักงานเอกชน เขตสีลม-สาทร กรุงเทพมหานคร (1211-1220)
	พฤติกรรมการเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง (1221-1232)
	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1233-1245)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (1246-1253)
	การศึกษาและการสืบสานการวิธีทำขนมไทยไข่ปลาสูตรโบราณของวัยรุ่นที่สืบทอดมาจากผู้สูงอายุร้านขนมคุณยายผ่องศรี ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (1254-1264)
	พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ (1265-1273)
	พฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ (1274-1284)
	รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านสยามนิเวศน์อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (1285-1294)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ อย่างสร้างสรรค์สำหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป (1295-1307)
	แนวทางพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (1308-1317)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1318-1324)
	นวัตกรรมการบริการของโรงแรมที่พักเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1325-1332)
	กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สำหรับลูกค้าสูงอายุ กรณีศึกษา ไร่ปลูกรัก Thai Organic Farm อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1333-1343)
	การตัดสินใจและกลยุทธ์การตลาดในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาร้านอาหารคลีนที อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1344-1355)
	รูปแบบพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ (1356-1366)
	หลักธรรมกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา แหล่งชุมชน ณ บริเวณวัดศรีเมือง จังหวัดจันทบุรี (1367-1375)
	การดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร (1376-1385)
	บทบาทของภาวะผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมในอำเภอหัวหิน (1386-1398)
	พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1399-1408)
	สภาพการณ์ปัญหาและแนวทางในการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูเด็กเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z)ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (1409-1418)
	ที่มาของตัวเลข การตีความหมายและพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของผู้สูงอายุในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (1419-1426)
	การให้ความหมายและความต้องการจำเป็นของผู้สูงอายุข้าราชการวัยเกษียณในการขอรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (14271439)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการครู ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1440-1451)
	การประเมินศักยภาพขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (1452-1459)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขนมคางกุ้งทอดอบกรอบ  Okusno (1460-1465)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน (1466-1476)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุ ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (1477-1488)
	การศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (1489-1501)
	แนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (1502-1513)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1514-1521)
	รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (1522-1530)
	แนวทางการสืบสานคุณค่าจากภูมิปัญญาด้านการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจากผู้สูงอายุในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (1531-1541)
	การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนัขและแมวในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (1542-1550)
	ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ หลักการ และแนวคิดของการทำความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผู้สูงอายุกรณีศึกษา : บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (1551-1561)
	ที่มาความหมายของความสุขและแนวทางในการสร้างความสุขของผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุริณท์ลาภัสร์ (1562-1569)
	การตระหนักรู้ของวัยรุ่นที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบแก่ผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ(1570-1579)
	วาทกรรมนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อชีวิตของผู้สูงอายุชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในเขตตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (1580-1589)
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